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Professor Dirceu Solé, ao centro, na reunião do
Conselho do Departamento de Pediatria

OBRIGADO PROFESSOR DIRCEU!
No mês passado, o Prof. Dirceu Solé
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e doutorado. Na reunião de setembro

apreendi no tempo que passei como

do Conselho do Departamento de

seu vice- coordenador do programa.
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Gustavo F. Wandalsen
UNIDADE DE DIÁLISE PEDIÁTRICA
EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE 20 ANOS

No presente ano, a Unidade de Diálise

especializada, professores

Pediátrica comemora seus 20 anos de

hospitalar, psicóloga e assistente social.
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